
Orde van dienst hervormde kerk Kapelle
4 oktober 2020, Israëlzondag

Voorganger: ds. M.W. (Marijke) Gehrels

zang: Ad Kooman, Anita de Vries, Inge Wisse, Piet Verdoorn,
Mayke Scheepe, Elly de Valk 

Voorzang: lied 282

1.     Genesteld aan uw hart 2.   Hier wordt uw woord van kracht,
       en aan uw altaar kind aan huis, dat mij herschept en adem geeft,
       pelgrim die schuilt, de ziel wil zijn
       zo ben ik thuis van al wat leeft.
       bij U, mijn God, die in Het fluistert in mijn oor
       uw loofhut mij bewaart. hoe vurig Gij mij wacht.

3.     Hier leef ik uit uw hand, 4.   Dit brood in onze mond
       een tafel is ons aangericht. doet proeven wat ophanden is,
       Ik deel het brood is ons gedeeld
       dat Pasen sticht, geheimenis
       ik smaak de beste wijn onthult hoe Gij, o zon,
       en word een bloedverwant. al in ons midden woont.

Mededelingen

Intochtspsalm: lied (psalm) 98: 1, 2

1.     Zing een nieuw lied voor God de Here,
       want Hij bracht wonderen tot stand.
       Wij zien Hem heerlijk triomferen
       met opgeheven rechterhand.
       Zing voor de Heer, Hij openbaarde
       bevrijdend heil en bindend recht
       voor alle volkeren op aarde.
       Hij doet zoals Hij heeft gezegd.



2.     Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
       Hij heeft in goedertierenheid,
       naar de belofte eens gegeven,
       het huis van Israël bevrijd.
       Zijn volk is veilig in zijn handen.
       Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
       Zo werd tot in de verste landen
       het heil van onze God aanschouwd.

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoediging 

Vrijspraak

Gezang: Lied (psalm) 105: 3

3.     God, die aan ons zich openbaarde,
       regeert en oordeelt heel de aarde.
       Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
       tot in het duizendste geslacht.
       ’t Verbond met Abraham zijn vrind
       bevestigt Hij van kind tot kind.

Kinderverhaal 

Kinderlied: 805: 1, 2 

1.     Abraham, je moet gaan wonen
       in het land dat Ik zal tonen.
       Tel de sterren in de nacht,
       zo groot wordt jouw nageslacht.

2.     Ik zal jou mijn zegen geven,
       je geleiden allerwegen,
       en de volkeren tezaam
       vinden zegen in jouw naam.

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift



Gezang: Lied 313:1

1.     Een rijke schat van wijsheid
       schonk God ons in zijn woord.
       Heb moed, gij die op reis zijt,
       want daarmee kunt gij voort.
       Gods woord is ons een licht,
       en elk die in vertrouwen
       daarnaar zijn leven richt,
       die zal erin aanschouwen
       des Heren aangezicht.

Lezing: Romeinen 9:1-5

Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten,
geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: ik ben diep-
bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn
volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou
ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te
zijn; omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft
aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de
tempeldienst en de beloften heeft geschonken; omwille van het volk dat
van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God,
die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Gezang: Lied 825: 1, 7

1.     De wereld is van Hem vervuld,
       die ’t kennen gaat te boven,
       wiens heerlijkheid ons is verhuld,
       in vonken licht verstoven.
       Geen mensenoog heeft Hem gezien
       wien elk zijn tempel bouwt, in wien
       onwetend wij geloven.

7.     Want Hij die zozeer anders is
       dan al wat wij vereren,
       verscheen in de geschiedenis,
       God zelf, de Heer der heren.
       De eeuwen der onwetendheid
       zijn om, – het is de hoogste tijd
       tot Hem ons te bekeren.



Prediking met aansluitend orgelspel

Gezang: 885

1.     Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
       Er is geen schaduw van omkeer bij U.
       Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
       die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

2.     Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
       en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
       kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
       Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Voor- en dankgebed met gebedsintenties uit de gemeente 

Gezang: Lied 425

1.     Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
       van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
       in Christus verbonden, tezamen gezonden
       op weg in een wereld die wacht op uw woord.
       Om daar in genade uw woorden als zaden
       te zaaien tot diep in het donkerste dal,
       door liefde gedreven, om wie met ons leven
       uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen met gezongen AMEN

Collecte bij de uitgang


